
 
 

Bona tarda caminaires pel Sí. 
  
En primer lloc, en nom de SBDxI volem agrair a tothom que ha participat 
en la primera de les caminades pel SÍ que hem fet a Sabadell. Caminades 
per mostrar que som un sol poble que restem units, cohesionats, amb 
civisme, determinació, de forma pacífica i democràtica, per mostrar als 
nostres conciutadans la fermesa que tenim per a aconseguir la República 
Catalana. 
  
Farem més caminades per fer constar la nostra voluntat de Votar SÍ en el 
referèndum del pròxim 1 d'octubre. 
  
Us necessitem per fer arribar a cadascun dels amics, veïns, companys, 
familiars, coneguts i saludats els beneficis de la independència. Recordem 
que la lluita és de tothom i que tots serem cridats a sortir al carrer en tota 
mena d'actes i mobilitzacions durant la campanya del SÍ per defensar la 
llibertat del país. 
  
Avui, a 90 dies de l'1-O (exactament 91 dies) iniciem la primera de les 
caminades, feta des del nord de la nostra ciutat i que continuarà amb la 
que farem el dia 1 d'agost, quan faltaran 60 dies, i la següent, l'1 de 
setembre, quan en faltaran 30, en què caminarem pel SÍ per altres barris 
de la ciutat per explicar que tant sí com no volem votar i que votarem SÍ. 
  
Defensem amb fermesa i determinació l'instrument més homologable 
internacionalment que és el referèndum i no caurem en debats estèrils, ni 
insinuacions, ni en els missatges propagats pels poderosos mitjans de 
comunicació que hi van en contra i que diuen que el referèndum no es 
farà, que no es compraran urnes, etcètera. RES, NI CAS. Volen 
desmoralitzar-nos i fer-nos dubtar. No els donarem aquesta alegria. 
  
El referèndum es farà perquè la gent el farem possible perquè, com es 
diu "res és impossible fins que succeeix". 
  
Denunciem i mostrem el nostre rebuig més ferm a la campanya de la por 
que les elits mediàtiques, econòmiques i judicials utilitzen per evitar el 
referèndum mitjançant pronunciaments cívics de pretesa intel·lectualitat i 
lobbys diversos que només es representen a ells mateixos. Tots aquests 
actors no paren de deixar anar insinuacions, d'exposar amenaces, de 



 
 

presentar querelles i de celebrar inhabilitacions i pretenen crear l'ESTAT 
DE LA POR. Nosaltres els responem que: "De tant que ens han pres, fins i 
tot ens han pres la por" 
  
Denunciem encara amb més determinació la campanya 
d'instrumentalització per part del Gobierno de España cap als funcionaris, 
que els fa sentir una pressió inadmissible i manipuladora envers la seva 
llibertat de poder participar i treballar lliurement per la correcta 
celebració del referèndum. 
  
Demanem que es protegeixi el col·lectiu dels funcionaris i, per extensió, 
tots els ciutadans que hi participin, tal com ha expressat el Govern de la 
Generalitat. Demanem que els funcionaris, especialment, rebin tota la 
informació respecte dels detalls de la celebració del dia 1-O mitjançant 
xerrades, campanyes publicitàries i tot el que calgui per a unes urnes 
transparents, segures i democràtiques. Això crearà un entorn de garanties 
suficients i que convenceran els sectors més exigents i alhora indecisos 
que, davant un Estat en contra, comprovaran que el marc del dia 1 
d'octubre és vàlid i homologable i se sentiran cridats a participar i 
implementar el resultat vinculant que surti de la voluntat majoritària. 
  
Treballem per guanyar el SÍ en una setmana que ens ha donat la 
satisfacció i la dignitat de la reparació històrica amb l'anul·lació dels més 
de 60.000 consells de guerra celebrats a Catalunya. Ha estat un acte de 
sobirania del Parlament, que ha actuat com un Estat, que davant la 
negligent actuació dels governs de UCD, PSOE i PP que han deixat una 
ferida sagnant després de 40 anys del restabliment de la feble democràcia 
espanyola. Fins que no es restauri la memòria d'aquells que van patir la 
dictadura franquista i no se'n demanin responsabilitats ens queda clar que 
la Transició del règim del 78 no ha estat gens modèlica. 
  
Aquesta setmana també hem sabut la notícia que l'Estat ha hagut de 
demanar 10.000 milions d'euros per poder pagar les pensions. Això és una 
mostra que invalida totes les pors que afirmen que les pensions estaran 
segures si ens mantenim dins l'Estat espanyol. És al revés, és dins de 
l'Estat espanyol que perillen les pensions. Expliquem a tothom que l'estat 
del benestar només és factible amb la República Catalana.  
   



 
 

En  un dia com avui que hem vist la implicació i el compromís del 
municipalisme amb el referèndum, instem a l'Ajuntament de Sabadell que 
estigui a l'alçada del moment històric al costat dels ciutadans i que es 
comprometi a cedir locals municipals i la logística necessària per constituir 
els col·legis electorals i que vetlli perquè la gent es pugui expressar amb 
total llibertat. Estem segurs que el govern de la ciutat, amb l'alcalde al 
capdavant, seguiran el marc legal que ens proveirà la llei del referèndum, 
que emanarà del Parlament de Catalunya i que garantirà el dret 
democràtic de vot. 
  
Per respondre a les amenaces, encoratgem els nostres regidors i regidores 
a formar part de l'Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT) perquè 
puguin defensar la democràcia. Agraïm els electes de Sabadell que ja heu 
fet el pas a formar part de l'AECAT i animem a formalitzar la inscripció els 
que encara no ho heu fet. 
  
Per acabar, demanem als companys demòcrates del NO que facin sentir la 
seva veu i que participin en la campanya i en la votació. Han de ser 
conscients que són necessaris en la nova República Catalana i han de 
creure que no hi haurà cap compliment de les mentides que els han dit 
com ara aixecament de fronteres, que el castellà serà llengua maltractada, 
que es trencaran els llaços familiars i d'afecte, que ens empobrirem i 
tantes d'altres mentides. 
  
La gent del NO ha de poder explicar-se i donar els seus arguments i els ho 
hem de posar còmode en un debat honest per ambdues parts . 
  
Ens citem a continuar endavant i a seguir persistint fins a poder votar SÍ a 
 una República Catalana. 
  
Endavant les atxes! 
  
Visca Catalunya Lliure! 
  
 
 
 
 
Sabadell, 1 de juliol del 2017 



 
 

 


